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ABSTRACK 
This study aims to determine the hydroponic cultivation technique of lettuce, the amount of revenue, income, benefits of 

hydroponic lettuce cultivation and the impact of hydroponic lettuce business on household income in the Landasan Ulin 

District. The method used is a survey method and sampling using the census method of 15 respondents with the criteria of 

respondents who grow lettuce plants hydroponically and have their own land or instlsi. The results showed that the 

hydroponic cultivation technique of lettuce started from the preparation of tools, materials for installation, seeding, planting, 

maintenance and harvesting. The obstacles faced by the respondents were the problem of hot temperatures and frog eye 

fungus caused by rainwater. Revenue from hydroponic lettuce plants obtained by respondents in a period of one year is Rp. 

67,690.00 with an average of Rp. 4,512,668.67/ year. The hydroponic lettuce business income is Rp. 53.127.995 with an 

average of Rp. 3.541.866/ year. The profit from the hydroponic lettuce business is Rp. 48.183.990 with an average of Rp. 

3.212.266/ year and the contribution to household income was 19.26%. This shows that hydroponic lettuce income is able to 

contribute to households in Landasan Ulin District and hydroponic lettuce business with a large contribution of 19.26% 

which has a very positive impact on households. 
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PENDAHULUAN 

 

Selada ( Lactuca sativa L ) merupakan 

jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Tanaman ini sangat disukai oleh 

konsumen masyarakat kalangan bawah hingga 

masyarakat kalangan atas, selada dikonsumsi 

dalam bentuk sayur mentah sebagai lalapan, 

salad, hingga hiasan masakan lainnya 

Hidroponik merupakan lahan budidaya 

pertanian tanpa menggunakan tanah, sehingga 

hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang 

dijalankan dengan menggunakan air sebagai 

medium untuk menggantikan tanah. Belakangan 

ini hidroponik berkembang pesat, selain sebagai 

teknologi budidaya, hidroponik sayuran juga 

menjadi bagian dari gaya hidup. Tidak hanya itu 

hidroponik yang merupakan hobi yang 

menyenangkan ini menjadi bisnis yang 

menjanjikan. 

Kecamatan Landasan Ulin mempunyai 

banyak potensi pertanian, terutama penghasil 

sayur- sayuran dan merupakan salah satu daerah 

pemasok sayuran di daerah Banjarbaru dan 

sekitarnya. Budidaya sayuran banyak dilakukan 

oleh petani baik secara konvensional ( Budidaya 

menggunakan media tanah ) dan secara 

hidroponik atau tanpa tanah. Dikecamatan 

Landasan Ulin, saat ini masyarakat bercocok 

tanam sudah mulai menggunakan sistem 

hidroponik, karena bercocok tanam 

menggunakan system hidroponik banyak 

mendapatkan keuntungan diantranya, ramah 

lingkungan, menghasilkan produk sayuran yang 

lebih sehat, memudahkan perawatan, hemat 

waktu dan dapat diusahakan di lahan sempit 

serta memberikan keuntungan yang maksimal. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk Bagaimana teknik budidaya tanaman 

selada secara hidroponik di Kecamatan 

Landasan Ulin, Berapa besar biaya, penerimaan, 

pendapatan, dan keuntungan usaha tanaman 

selada secara hidroponik di Kecamatan 

Landasan Ulin, Bagaimana dampak usaha 

tanaman selada secara hidroponik terhadap 

pendapatan   rumah tangga masyarakat di 

Kecamatan Landasan Ulin. 

 

 

METODE PENELITIAN  

 

Tempat dan Waktu Penelitian  

 

Kegiatan penelitian dilaksanakan mulai 

dari bulan Mei sampai Juli 2020 di Kecamatan 

Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru Provinsi 

Kalimantan Selatan.  

 

Metode Pengambilan Sampel 

 

penelitian ini menggunakan  metode 

sensus yang dilakukan Berdasarkan survei 

pendahuluan jumlah petani yang menanam 

tanaman selada secara hidroponik di Kecamatan 

Landasan Ulin berjumlah 15 orang dan semua 

dijadikan responden. 

 

Analisis Data  

 

Untuk mengetahui tujuan dari penelitian 

yang pertama menggunakan metode diskriptif, 

yang digunakan untuk menjelaskan mulai dari 

teknik pembuatan instalasi, penyemaian, 

penanaman sampai 

panen secara sistematis,. Tujuan kedua 

dianalisis menggunakan metode finansial, yaitu 

untuk mengetahui biaya, harga, penerimaan, 

pendapatan dan keuntungan. Sedangkan tujuan 

ke tiga menggunakan metode diskriptif dan 

dibantu menggunakan metode finansial untuk 



menghitung besar sumbangan terhadap rumah 

tangga. Dimana menurut Kasim (2004). Untuk 

Menghitung Digunakan Rumus sebagai berikut: 

 

TRʏ    = Y . Pʏ 

Keterangan : 

TRʏ    = Penerimaan  

Y    = Jumlah Produksi 

Py    = Harga 

Selanjutnya dimana pendapatan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

I = TR - TCE 

Keterangan : 

I = Pendapatan usaha tanaman selada (Rp/ 

Tahun) 

TR = Penerimaan Total usaha tanaman 

selada (Rp/ Tahun) 

TCE = Total Biaya Eksplisit usaha tanaman     

selada (Rp/ Tahun) 

Sedangkan keuntungan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

π  = TR- TC 

Keterangan : 

 

π  = Keuntungan usaha tanama selada (Rp/      

Tahun) 

TR = Total Penerimaan usaha tanama selada 

(Rp/ Tahun) 

TC = Biaya Total usaha tanama selada (Rp/ 

Tahun) 

Selanjutnya untuk menghitung pendapatan dari 

usaha tanaman selada hidroponik terhadap 

pendapatan rumah tangga digunakan dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

Kontribusi pendapatan (%) = 

 

pendapatan dari usahatani selada dengan 

pendapatan rumah tangga dikalikan 100%. Nilai 

persentase yang diperoleh merupakan gambaran 

atau acuan seberapa besar sumbangan usahatani 

selada terhadap pendapatan rumah tangga. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karateristik Responden  

Responden adalah petani selada di 

Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten 

Banjarbaru, dengan jumlah responden sebanyak 

15 orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

umur responden antara 28 tahun sampa 60 

tahun. Umur dikategorikan produktif yaitu 

sekitar umur 30-59 tahun (Samun et al, 2011).  

Teknik Budidaya Tanaman Selada 

Teknik budidaya tanaman selada secara 

hidroponik di Kecamatan Landasan Ulin adalah 

sebagai berikut:  

Pembuatan Instalasi 

Pembuatan instalasi dimulai dari 

penyiapan alat dan bahan yang diantaranya 

seperti bor hole shaw, gergaji, penggaris, pompa 

air, meteran serta bahannnya yaitu seperti pipa 

pvc, baut, ring baja ringan,fiting dan lain-lain. 

Alat dan bahan kemudian dirakit menjadi sistem 

instalasi NFT. Proses pembuatan instalasi dari 

mulai alat dan bahan di Kecamatan Landasan 

Ulin sesuai dengan literatur Menurut 

Lingga.P (2005)

pendapatan usaha tani 
x 100% 

pendapatan total rumah tangga 



Penyemaian  

Penyemaian benih selada dimulai 

dengan penyiapan alat dan bahan. Untuk media 

yang digunakan dalam penyemaian benih selada 

menggunakan Rockwool yang telah dibasahi 

oleh air kemudian dilubangi bagian tengah 

rockwool dan diletakan benih tersebut kedalam 

rockwool. Penyemaian selada berkisar sampai 

10 hari. Pada usia ini bibit selada sudah 

memiliki daun sebanyak 3-4  helai. Hal itu 

menandai bibit sudah siap dipindahkan pada 

fase peremajaan. Jika dibandingkan dengan 

budidaya tanaman selada Menurut Fadlillah 

(2016) yang dapat dilihat dari alat dan bahan 

penyemaian benih. Perbedaannya terletak pada 

bahan dan proses penyemaian benih, budidaya 

tanaman selada di Kecamatan Landasan Ulin 

bahan semai tidak menggunakan plastik hitam 

untuk menyemai dan pertumbuhan proses 

penyemaiannya tidak ditutup menggunakan 

plastik hitam untuk merangsang benih. 

Sedangkan menurut literatur bahan semai 

menggunakan plastik hitam untuk menutupi 

penyemaian agar benih cepat sprout. 

 

Penanaman  

Teknik budidaya tanaman selada 

secara hidroponik di Kecamatan Landasan Ulin 

dibagi menjadi dua ( 2 ) fase yaitu fase 

peremajaan dan fase dewasa. Fase Peremajaan 

dari umur 10 hari sampai dengan 25 hari 

sedangkan Fase Dewasa dari umur 25 hari 

hingga panen.  

Proses penanaman di Kecamatan Landasan Ulin 

sesuai dengan pendapat Azzmy ( 2016 ) sistem 

penanamannya menggunakan dua ( 2 ) tahap 

yaitu tahap peremajaan dan tahan pendewasaan. 

 

Perawatan  

Perawatan selada hidroponik hanya 

pengecekan suhu dan nutrisi. Untuk pengecekan 

nutrisi dan suhu , responden di Kecamatan 

Landasan Ulin tiidak menggunakan alat tetapi 

para responden hanya menggunakan cara 

manual untuk menakar nutrisi serta  meliat 

keadaan suhu, untuk mengecek suhu hanya saja 

air diraba menggunakan telapak tangan jika 

keadaan air hangat berarti suhu sedang tinggi. 

Proses pembuatan Nutrisi di Kecamatan 

Landasan Ulin yang dapat dilihat dari bahan dan 

proses pembuatannya berbeda dengan literatur 

Menurut Rizqanna, A (2015) perbedaanya 

terletak pada proses pembuatannya di 

Kecamatan Landasan Ulin air campuran nutrisi 

tidak perlu di endapkan dalam satu malam ( 

langsung dicampur ), sedangkan di literatur air 

campuran nutrisi harus di endapkan dalam 

semalam agar benar benar jernih dan bebas dari 

butiran kotoran. 

 

Panen  

Selada panen pada saat umur 45 hari, 

proses panen manual saja yaitu hanya dengan 

memisahan tanaman selada dengan netpot juga 

kain planel (sumbu). Proses panen di 

Kecamatan Landasan Ulin sesuai dengan 

literatur menurut (Saparianto, 2013) proses 

panen menggunakan manual saja dengan umur 

45 hari dan dipanen pada waktu sore hari. 

 

 

Luas Instalasi  

Berdasarkan hasil penelitian ukuran 

instalasi disetiap rumah tangga terdapat luas 

instalasi yang berbeda – beda. Adapun luas 

instalasi tersebut dapat diuraikan dalam bentuk 

table 5 sebagai berikut :  



Tabel 5. Menunjukan Luas Instalasi Responden (Data primer,2020) 

 

 

 

 

 

Biaya Produksi 

Biaya produksi dari usaha selada 

adalah biaya yang dikeluarkan pada saat 

pelaksanaan usaha tanaman selada yang 

dilakukan 7 kali panen dalam satu tahun yang 

terdiri dari biaya eksplisit dan implisit. Biaya 

produksi yang dikeluarkan 15 responden yang 

diteliti adalah sebesar Rp. 20.606.010 atau 

dengan rata- rata sebesar Rp.1.374.734/ tahun. 

Keadaan ini berbeda Menurut Dikky Wibowo, 

Muhammad Zini dan Dr. Imayani Noer (2015) 

yang menyatakan bahwa biaya produksi selada 

kepala  rata- rata dari usahatani selada di 

Kabupaten bandung dikeluarkan sebesar 

Rp.19.738.00/Tahun. Sedangkan di Kecamatan 

Landasan Ulin biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp. 20.606.010/Tahun. 

 

Jumlah Produksi Tanaman Selada 

Produksi tanaman selada dihitung 

selama 7 kali panen dalam satu tahun. Produksi 

tanaman selada secara hidroponik masing – 

masing petani berbeda ada yang menjual 

produksinya per Kg dan ada juga yang menjual 

produksinya per Ikat ( gram ). Jumlah produksi 

yang dijual per Kg yaitu 2,198 kg dengan rata- 

rata 146,53 Kg (14653.000 gram) / tahun 

sedangkan jumlah produksi yang dijual per ikat 

yaitu 1820  ikat dengan rata- rata 2275 ikat 

(2.275.000 gram)/ tahun. 

Menurut penelitian terdahulu Ekaria (2018) 

produksi setiap musim tanam 1521 Kg dengan 

rata- rata yaitu 148 Kg/ tahun  dengan harga 

jual yang sama Rp.35.000. Sedangkan di 

Kecamatan Landasn Ulin produksi per Kg 

2198 dengan rata-rata 146,53 Kg/tahun. 

 

Penerimaan  

Harga selada secara hidroponik 

dibagi dua ada yang per Kg dan juga ada yang 

per Ikat. Harga per Kg antara Rp. 30.000 – 

Rp.35.000 untuk jenis benih Rz sedangkan 

harga per Ikat Rp.10,000 an dengan isi 3-4 

pohon untuk jenis benih lokal. 

Penerimaan usaha tanaman selada secara 

hidroponik yang diterima dari 15 responden 

yang diteliti adalah sebesar Rp. 67.690.000 

atau rata – rata Rp. 4.512.668,67/ tahun.  

 

Pendapatan Rumah Tangga  

Sumber pendapatan rumah tangga di 

Kecamatan Landasan Ulin berasal dari 2 sektor 

yaitu pendapatan sektor pertanian dan 

pendapatan sektor nonpertanian. Pendapatan 

sektor pertanian diperoleh dari usahatani 

tanaman selada secara hidroponik, sedangkan 

pendapatan sektor nonpertanian diperoleh dari 

usaha diluar pertanian seperti karyawan, 

Ukuran Instalasi Luas (m²) Jumlah responden Persentase(%) 

1,5 x 3     4,5 6 40,00 

2 x 5     10 6 40,00 

2,5 x 5     12,5 3 20,00 

    

Jumlah                    15 100,00 



pegawai, jasa bangunan  dan jasa Bengkel. 

Total pendapatan yang diperoleh dari sektor 

non pertanian dari 15 responden yang dilteliti 

adalah sebesar Rp.283.200.000 atau dengan 

rata- rata Rp. 18.880.000. 

 

Pendapatan Usaha Tanaman Selada Secara 

Hidroponik 

 

Pendapatan usaha tanaman selada 

hidroponik dari 15 responden yang diteliti 

selama kurun waktu satu tahun atau 7 kali 

periode panen adalah sebesar Rp.53.127.995 

atau rata – rata Rp. 3.541.886 per 

responden/tahun. 

 

Keuntungan  

Besar keuntungan yang diperoleh 15 

responden dalam satu tahun atau 7 kali periode 

panen yaitu sebesar Rp. Rp.47.083.990 atau 

rata – rata Rp. 3.138.932.67 / tahun atau 7 

periode panen 

 

Dampak Usahatani Terhadap Pendapatan 

Rumah Tangga 

Dampak usaha tanaman selada 

secara hidroponik terhadap pendapatan rumah 

tangga dari segi ekonomi, dihitung 

menggunakan rumus kontribusi. Kontribusi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sumbangan pendapatan dari usaha selada yang 

dilakukan oleh 15 responden yang melakukan 

budidaya selada secara hidroponik terhadap 

total pendapatan rumah tangga selama kurun 

waktu satu tahun di Kecamatan Landasan Ulin. 

Total pendapatan yang diperoleh dari usaha 

budidaya tanaman selada  Rp. 53.127.995 

pertahun dengan rata- rata Rp.3.541.866 

(19.26%). Berdasarkan hal tersebut bahwa 

usaha tani budidaya selada dapat memberikan 

kontribusi sebesar 19.26% terhadap 

pendapatan total rumah tangga responden. Dari 

hasil perhitungan kontribusi tersebut usaha 

tanaman selada skala rumah tangga tergolong 

tinggi dikarenakan hanya memanfaatkan 

perkarangan yang sangat sempit (1,5 – 2,5 m²)  

bisa mengusahakan tanaman hidroponik yang 

mampu memberikan sumbangan terhadap 

rumah tangga. Jika responden melakukan 

budidaya selada seacara hidroponik maka akan 

menambah pendapatan sebesar  Rp. 3.541.866/ 

responden/ tahun dan jika tidak melakukan 

usaha budidaya selada berarti pendapatan 

hanya diperoleh dari non usaha tani yaitu 

sebesar Rp. 18.880.000/responden/tahun, 

tetapi jika responden melakukan usaha 

budidaya selada sebagai usaha sampingan 

maka akan diperoleh pendapatan sebesar Rp. 

22.233.560/ responden/tahun.  Selain usaha 

tanaman selada secara hidroponik 

para responden di Kecamatan Landasan Ulin 

juga memperoleh pendapatan rumah tangga 

dari pekerjaan tetap seperti Karyawan, Jasa 

Bengkel, Jasa Bangunan, dan Pegawai. 

 

 

 

 

Masalah Dalam Teknik Budidaya Tanaman 

Selada Secara Hidroponik 

Suhu yang panas, suhu sangat 

mempengaruhi pertumbuhan selada meskipun 

sudah diberi atap menggunakan plastik UV 

namun disekitarnya suhu masih terlalu panas 

dan menyebabkan nutrisi menguap serta 

membuat selada menjadi gosong. Jika instalasi 

tidak menggunakan atap / plastik uv sangat 



mempengaruhi tanman selada yaitu terkena 

jamur mata kodok ( bintik hitam ) yang 

disebabkan oleh hujan. 

 

Kesimpulan 

Teknik Budidaya Tanaman Selada 

Secara Hidroponik di Kecamatan Landasan 

Ulin sudah sesuai ketentuan, mulai persiapan 

alat dan bahan pembuatan instalasi, 

penyemaian benih hingga panen. Hasil 

perhitungan ushata tanaman selada secara 

hidroponik di Kecamatan Landasan Ulin 

mendapatkan total penerimaan Rp.67.690.000 

dengan rata- rata Rp. 4.512.666 per tahun 

dengan rata- rata pendapatan yaitu Rp. 

3.541.866/tahun. Dampak usahatani selada 

secara hidroponik di Kecamatan Landasan Ulin 

memberikan tambahan pendapatan senilai 

19,26% setiap tahunnya. Usahatani tanaman 

selada secara hidroponik dapat menjadi sumber 

pendapatan responden, dikarenakan total 

pendapatan usahatani selada terhadap 

pendapatan rumah tangga memberikan 

pengaruh yang cukup baik dan berdampak 

positif bagi rumah tangga. 

 

Saran  

Sebaiknya untuk mengatasi masalah 

suhu yang terlalu panas hanya dengan 

membuatkan kolam yang berisi air dengan 

ukuran sedang untuk memicu suhu agar dingin 

atau bisa menggunakan karung goni yang 

dibasahi kemudian diletakan disekeliling 

tanaman selada. Sebaiknya instalasi 

menggunakan atap seperti plastic uv agar 

terlindungi dari jamur mata kodok atauuntuk 

penghemat biaya bisa juga saat terkena air 

hujan segera dilakukan pembilasan dengan air 

biasa. 
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